Indrejseformular til Den Dominikanske Republik
Den Dominikanske Republik har indført kontrol ved indrejse, så myndighederne
nemmere kan opspore COVID-19-smitte og minimere ny smittespredning.
I formularen skal du blandt andet udfylde information om dit fly,
personoplysninger og information om dit hotel på rejsemålet. Følgende sider
giver et overblik over dette.
Undgå at bruge oversættelsesfunktionen i din webbrowser og lad den være
på engelsk. Så undgår du fejloversættelser.
Formularen er tilgængelig online på eTicket (migracion.gob.do)
Det er obligatorisk, at alle rejsende udfylder hver sin formular inden afrejse og inden
hjemrejsen.
Vær opmærksom på, at myndighederne med kort varsel kan ændre formularen.
Denne version gælder pr. 8. november 2021.
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Registrering

Start med at ændre
sproget til engelsk oppe i
højre hjørne.
Du klikker herefter på
knappen ”E-TICKET
APPLICATION” for at starte
registreringen.

2

Registrering
1. Oplys om I er flere, der
rejser sammen, ved at
klikke på knappen.

2. Skriv, hvor mange
personer, der rejser
sammen med dig.

1

2

3. Sæt kryds i feltet for at
bekræfte, at du ikke er
en robot.
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4. Når du har sat kryds i
feltet, får du et blåt felt
op, hvor du skal klikke
på ”SUBMIT” for at
komme videre.
4
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Registrering

Du får en applikationskode, som du skal
gemme og bruge, hvis du får brug for at
logge ind på et senere tidspunkt. Det er en
personlig kode, som ikke må deles med
andre.

1
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4
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1. Indtast din adresse
2. Vælg, hvilket land du kommer fra

3. Vælg by
7

4. Oplys region
5. Indtast postnummer
6. Mellemlander du i andre lande? Hvis ja,
ændrer du til ”Yes”.
7. Sæt kryds i ”Arrival”, hvis du udfylder
formularen for udrejsen.
8. Udfyldes kun på hjemrejsen. Sæt kryds i
”Departure”.
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Udfyldelse af formular
1. Indtast fornavn(e)
2. Indtast efternavn(e)

3. Vælg din fødselsdato
4. Vælg køn
5. Vælg, hvilket land du er født i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

6. Vælg nationalitet
7. Indtast pasnummer
8. Gentag pasnummer
9. Vælg civilstatus
10. Vælg stilling
11. Er du bosat i Den Dominikanske Republik uden
statsborgerskab? Ja/Nej (Hvis ja, oplys residence nr.)
12. Lejer du en privat bolig? F.eks. Airbnb. Svar Ja/Nej
13. Skal du bo på et hotel? Ja/Nej (hvis ja, vælg
hotellets navn på listen)
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Udfyldelse af formular
1. Vælg din afrejselufthavn
2. Indtast flynummer på det første fly, som du flyver
med (se flynummer på din billet og på Min Side)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3. Vælg afrejsedato
4. Vælg seneste afrejselufthavn (hvor du mellemlander)
5. Indtast flynummer på det flyet, som du lander på
Den Dominikanske Republik med
6. Vælg afrejsedato på mellemlanding
7. Vælg lufthavnen, hvor du lander på Dominikanske
Republik (f.eks. PUJ Aeropuerto Internacional De Punta
Cana)
8. Indtast navn på flyselskab
9. Indtast billet-/bookingnummer på dit fly (ikke
obligatorisk). Du finder nummeret på din billet
10. Vælg formålet med rejsen
- Skal du på ferie, vælger du ”Leisure”
11. Indtast, hvor mange dage dit ophold varer.
12. Indtast din mailadresse (ikke obligatorisk)
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Udfyldelse af formular

Du kommer nu til en lignende side, hvor du udfylder
information om din/dine medrejsende.
Oplys information om din medrejsende på samme
måde dom på side 5 i denne vejledning.
Bor I på samme hotel og adresse, så vælger du ”Yes”
ved ”Are you going to stay at a hotel?”
Du får nu vist et nyt felt ”DO YOU WANT TO ASSIGN
THE SAME HOTEL AS THE PRINCIPAL?”
Her klikker du ”YES” for at registrere, at I bor på det
samme hotel.
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Udfyldelse af formular

1. Medbringer du eller dine
medrejsende mere end 10.000
USD eller tilsvarende i bagagen?

1
2

2. Medbringer du levende dyr,
planter eller mad?

3

3. Medbringer du varer, som du
skal betale told på?

Noterne er på engelsk, og det er dit eget ansvar at kende til informationen. Kan du ikke selv
engelsk, anbefaler vi, at du får hjælp til at oversætte af en ven, familiemedlem el.lign.
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Udfyldelse af formular
1. Oplys landet, som du
mellemlander i, inden
du ankommer til Den
Dominikanske Republik

2. Oplys de lande, som du
har besøgt de seneste
30 dage
Har du ikke besøgt andre
lande, lader du feltet være
tomt

1

2
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Udfyldelse af formular
Har du de seneste 72 timer oplevet nogle af følgende symptomer? Sæt kryds i ”None”, hvis du ikke har haft nogle symptomer.
1. Ingen symptomer
2. Ondt i halsen
3. Muskelsmerter
4. Hovedpine

5. Løbende næse

1
4
7
10

2
5
8

3
6

9

6. Hoste
7. Kuldegysninger

11

8. Åndedrætsbesvær

9. Træthed
12
10. Feber

13

11. Oplys dit telefonnummer inkl.
landekode
- I Danmark er landekoden +45

12. Vælg dato for, hvornår dine
symptomer startede. Har du ingen
symptomer, lader du feltet være tomt.
13. Gå videre ved at klikke på ”NEXT”
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Udfyldelse af formular

1. Har nogen hjulpet dig med at
udfylde formularen?
Klik på ”Yes” for ja og ”No” for nej.

1

2. Hvis du svarer ja, skal du udfylde
personens fulde navn og jeres relation.

2
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Afslutning

Her skal du acceptere vilkårene ved at
klikke på OK.
Du bekræfter dermed på tro og love, at
du har udfyldt alt korrekt.

Vilkårene er på engelsk, og det er dit eget ansvar at kende
til dem. Kan du ikke selv engelsk, anbefaler vi, at du får
hjælp til at oversætte af en ven, familiemedlem el.lign.
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Afslutning
Når indrejseformularen er udfyldt korrekt,
får du en QR-kode, som du skal vise i
afrejselufthavnen og ved ankomst til Den
Dominikanske Republik.
Vi anbefaler, at du downloader
bekræftelsen, da vi har oplevet problemer
med at få den tilsendt pr. mail. Det er også
en god idé at udskrive den, så du har den
ved hånden under din rejse.
Tryk på ”Generate PDF” for at åbne og
gemme pdf-filen på din computer.

Husk at gemme den applikationskode, som
du fik, da du startede med at udfylde
formularen. På næste side findes en
forklaring, hvis du får brug for at logge ind
igen.

VIGTIGT!
Som rejsende er du selv ansvarlig for at have udfyldt indrejseformularen korrekt og
rettidigt inden afrejse. Hvis du ikke har udfyldt indrejseformularen, vil du blive nægtet
indrejse i landet og vil derfor allerede i afrejselufthavnen blive nægtet ombordstigning.
I dette tilfælde er det ikke muligt at få refunderet rejsen.
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Har du brug for at logge ind igen?

1. Har du brug for at logge ind
igen, benytter du samme link:
eTicket (migracion.gob.do)
Klik på ”Consult E-ticket
Issued”

1

2. Indtast din
applikationskode og klik på
”Access” for at få vist din QRkode igen

2
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